Nieuwsbrief – september 2004

Zaterdag 25 september

viert het koor Malwa haar 10 jarig bestaan in het
Poolse Huis in Brunssum
progamma:
Receptie
19.00 – 20.00 uur
Bal
20.00 - sluiten

Zondag 26 September

alternatief kienen in het Poolse Huis.
Aanvang 14.00 uur zaal open 13.30 uur.
Voor verdere informatie zie elders in nieuwsbrief.

Zaterdag 2 oktober

Jaarlijkse feesravond van Tow. Jednosc p.o. Św.
Wojciecha”. Aanvang 20.00 uur in het Poolse Huis.

Zaterdag 16 oktober

0ptreden senioren dansgroep en koor in Nijmegen
tijdens het 15 jaar bestaan van de Pools Folkloristische Dansgroep Sarna. We gaan hier gezamenlijk
Voor programma: zie elders in nieuwsbrief
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75 jarig jubileum van ZKPT met een feestavond in
d’r Brikke Oave met een optreden van de Poolse koren en de dansgroepen van Podlasie en Syrena.
Op Zaterdag 13 november is er een feestavond in
het Poolse Huis. Meer informatie volgt zodra dit beschikbaar is.

Zondag 12 december

Gezellige Kerstviering van Podlasie in het Poolse
Huis. Informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Kienmiddag op zondag 26 september

15 jaar bestaan van Sarna

Op deze zondagmiddag organiseert de werkgroep
Acties en Activiteiten van Podlasie een gezellige
middag waarbij het kienen voor de lol is en niet echt
om te winnen.
Iedereen die mee wil kienen wordt gevraagd om één
of meer prijsjes (leuk ingepakt) mee te brengen. Het
is niet de bedoeling dat je hiervoor veel geld uit gaat
geven. Je hebt vast wel iets in de kast of in een la dat
je niet gebruikt of dat je niet leuk vindt. Een ander is
hier misschien wel blij mee. Pak deze dingen leuk in
en breng ze mee. Verder moet je zelf zorgen voor
kiendopjes.
Het afroepen van de nummers gebeurd langzaam
zodat ook kinderen het kunnen volgen.
Losse kaarten kosten € 0,25 en een serie kost € 1,50.
Plaats: Pools Huis, Schinvelderstraat 19 A,
Brunssum.Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.30.

Podlasie heeft een uitnodiging gekregen van de
Pools Folkloristische Dansgroep Sarna.
Deze viert op zaterdag 16 oktober haar 15 jaar bestaan in Nijmegen. Het is de bedoeling dat Podlasie
op deze dag twee optredens van 15 minuten verzorgd. De andere Poolse groepen treden daar ook
op.
Het programma op deze dag ziet er als volgt uit:

Iedereen is welkom, dus breng gerust ook de
buurvrouw, je oma en andere gezellige mensen mee.
In de pauze is er gratis koffie en cake.
Meer vragen?
Bel dan:
Dirk Elias,
tel: 045-5274575
Irene Pierik,
tel: 045-5268822
Nelly de Liefde
tel: 045-5214812

11.30 zaal open
12.00 receptie / koffietafel
13.00 dansinstructie
15.00 omkleden
16.15 voorstelling
19.00 buffet
20.00 Bal.
Adres:
Boerman’s Zalencentrum Akkerlaan 46, Nijmegen.
Het is de bedoeling dat we gezamenlijk met de
bus hier na toe gaan, informatie over de vertrektijd
krijgt men nog te horen.

De vakantie is weer voorbij, dus is iedereen
weer hellemaal uitgerust en fit!
We hopen dat jullie allemaal weer volop
aanwezig zult zijn op de repetities.
Hier nogmaals de repetitie tijden:

Hou je eraan !!!!!
Kom aub op tijd, zodat we op tijd kunnen
beginnen en geen repetitietijd verloren gaat
zodat we beter aan het reportoire kunnen
werken.
Hieronder nogmaals de tijden:

Kindergroep
Zaterdag in het Poolse Huis.
Omkleden om 10.45 uur
Repetie start om 11.00 uur. Einde 12.30 uur.

Seniorengroep
Vrijdag in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Koor

Uit KARTKI

Kwartaalblad van de stichting Nederland -Polen.
Voor diegene die interesse heeft, volgen hier enkele
tips:

Dinsdag in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur

Kartki heeft een nieuwe webstek geopend nl.
http: //kartki.janzingit.nl

Ben je verhinderd meld je af bij artistieke leiding
of aangewezen bestuurslid.

28 september optreden in Kerkrade door Staatsopera van Bydgoszcz met La Traviata
3 november optreden in Roermond door De Opera
van Krakau met Norma.

